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E  D  I  T  A  L 
 

Racionalização do Consumo de Água 

 
Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz, Presidente da Câmara Municipal de 

Carregal do Sal  

 

Considerando que: 

a) O País vive uma das mais severas secas das últimas décadas e sem 

previsão da sua normalização ao nível da pluviosidade; 

b) Nalguns municípios, limítrofes do de Carregal do Sal, a escassez de água 

obrigou a uma racionalização sem precedentes, com impacto no abastecimento 

público de água à população; 

c) Apesar de nos municípios de Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão, 

Tábua e Tondela não se terem feito sentir os constrangimentos no abastecimento de 

água à população, a situação atual impõe medidas de contenção e prudência, pelo 

menos até ao início da época normal das chuvas; 

d) Deste modo, os Presidentes das Câmaras Municipais de Carregal do Sal, 

Mortágua, Santa Comba Dão, Tábua e Tondela, abrangidos pelo sistema público de 

abastecimento da empresa Águas do Planalto, decidiram desenvolver medidas 

estratégicas tendo em vista o uso eficiente da água; 

e)  Essa estratégia incidirá em todos os aspetos e situações suscetíveis de 

contribuir para um futuro sustentável a que todos estamos obrigados. 

 

Face ao exposto e com efeitos a partir de 12 de setembro de 2022 

TORNA-SE PÚBLICO que foi decidido proceder ao fecho do abastecimento de 

água nos Fontanários ligados à rede pública, bem como proceder ao fecho da água no 

Parque de Caravanas, localizado junto ao Pavilhão Municipal, nesta Vila de Carregal 

do Sal. 
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A futura escassez de água é um problema de todos, sem exceção, e, por isso, 

todos temos o dever de fazer parte da solução. 

 

Mais se torna público que as Piscinas Municipais exteriores encerrarão ao 

público a partir do dia 12 de setembro de 2022. 

 

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de igual 

teor que vão ser afixados por todo o Concelho, pela forma e nos lugares do costume 

(lugares de estilo) e também no portal www.cm-carregal.pt  

 

 

E eu, 

Chefe de Divisão de Administração Geral, o subscrevi. 

 

Paços do Município de Carregal do Sal, 09 de setembro de 2022. 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

Paulo Catalino Ferraz. 
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